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STED St. Lyngby Hallen – Virtuel møde 

DATO 06. jan. 2020 

DELTAGERE Peter, Ole, Christina, Paw, Camilla, Marina, Jens, Jesper, 

Tine 

REFERENT Camilla Hay 

CC  

EVENTUELT AFBUD  

 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse/underskrift af referater 

2. Generalforsamlinger 2021 
3. Kandidater til 2020 

4. Siden sidst 
5. HB og afdelingsbestyrelsesmøder 
6. Update fra økonomiafdelingen 

7. Evt. 
 

 

 

REFERAT MED BESLUTNING ANSVARLIG 

/DEADLINE 

 Godkendelse/underskrift af referater 
 Referater skal skrives inden for 1 uge og så har besty-

relsen 1 uge efterfølgende også skal det lægges på 
hjemmesiden. 

 
 Generalforsamlinger 2021 
Generalforsamling i 2021 i lyset af coronarestriktioner (dgi.dk) 

 
 Onsdag d. 20/1 kl. 19 Gymnastik 
 Torsdag d. 21/1 kl. 20 Håndbold 
 Tirsdag d. 26/1 kl. 20 Skydning 
 Onsdag d. 27/1 kl. 19 Badminton 
 Torsdag d. 28/1 kl. 19 Fodbold 
 Søndag d. 31/1 kl. Vennerne 

 Onsdag d. 24/2 kl. 19 Hovedforening 
 

 Status på bestyrelser, evt. udskiftninger 
 Gymnastikken: 1 på valg, men genopstiller  
 Fodbolden: 3 er på valg – 2 genopstiller - 1 kandidat 
 Badminton: 1 på valg, men genopstiller 
 Håndbold: 2 på valg, ikke genopstiller – 2 kandidat 

 Skydning: 2 på valg, men genopstiller 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/generalforsamling-i-idraetsforeninger-i-2021-i-lyset-af-coronarestriktioner
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 Corona tiltag 
 Lokation – Arresøhus ? 
 Indrykning annonce Hillerød-Posten 

Ifølge DGI må man gerne samles 500 prs. til generalforsam-

linger, der skal være 2 m. imellem hver person, der skal bæ-

res mundbind når man går og når man rejser sig. Alle regler 

skal holdes efter gældende regler.  

Afholdes i arresøhus alle generalforsamlinger. 

Formanden og afdelingen mødes i arresøhus i weekenden op 

til generalforsamlingen, og sørger for at alle værnemidler er til 

stede. – Christina indkøber mundbind til lejligheden.  

Peter tager fat i avisen. – det skal fremgå af annoncen med 

corona tiltag, Tine tager fat i DGI med deres retningslinjer. 

(alle får det på skriv) 

 Kandidater til 2020 
 Sportspris  
 ……. 
 Hæderspris 
 ……. 

Alle skal komme med en kandidat til onsdag i næste uge sen-

des til Peter.  

lægges på hjemme siden med billede fra tidligere priser. 

 

 Siden sidst 
 Fibernet  
 Tilsagn til at der kan komme fibernet på arresøhus 

o Installation klubhus 

- Kunne installeres i klubhuset også, der skal spørges hos 
kommunen evt. spørge kommunen om de vil bidrage 

med dette? Peter skriver til kommen og forlægger dem 
sagen. Jens spørg hos udbyderen omkring det var mu-

ligt. 
o Etablering e-sport 

- Ole vil gerne være med til at lave en køreplan – hvad 
skal vi gøre nu… hvad gør vi herfra. – vi skal have frivil-
lige med ind, vi skal have de unge med ind over….  Ca-
milla hjælper gerne til i forhold til de unge. Men lokale 
og internet skal være klar inden vi hiver fat i de unge.  

o Møde Arresøhus 
- Der var aftalt møde med arresøhus, dette er blevet ud-

skudt af arresøhus på ubestemt tid, grundet corona – 
Ole foreslår et møde over teams, Peter undersøger med 
arresøhus.  
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Undersøg med Folkeoplysningsudvalget om de kan hjælpe 

med støtte til lokaltilskud – Camilla undersøger  

 Projekt multibane mm. 
Næste steps 
- Orientering omkring – fundraiseren - ansøgning hos 

anlægsfonden - forklaring omkring hvad vi tænker 

ind I multibane, skov, og nyt klubhus 
Multibane: 

- lægges ind under ansøgningen og støtte fra fonde 
Skov:  

- Peter og Ole har holdt møde med Ejendomme & 
Kultur og Fritid. Museet skal ikke grave grundet pro-
jektets type. Området er bortforpagtet og der er en 

opsigelse på 6 mdr. Vi skal have fat i ham med træ-
erne og lave en event ud af den del, når vi snakker 
om at plante - skovskolen skal adviseres omkring 
vores plan i forhold til deres arbejde. Find flere frivil-
lige til disse projekter.  
Klubhus: 

- lægges ind under ansøgningen og støtte fra fonde 
 
 HB og afdelings bestyrelsesmøder 

- Peter vil gerne deltage i afdelingernes bestyrelses-
møder 

 Alle bestyrelsesmøde referater skal på hjemmeside. 

- Referater fra bestyrelsesmøder for hver afdeling – de 
lægger ikke ind på hjemmesiden, det skal gøres.  

 

 Update fra økonomiafdelingen 

- Christina er I gang med regnskaber fra afdelingerne. 
Christina har møde med Bo på lørdag omkring de 
sidste regnskaber. 

- Regnskabet sendes ud til bestyrelsen når de er fær-
dige. 

- Budget for 2021- udkast Christina sender rundt – 
Banko indtjening skal skæres ned – der skal lægges 
ind til en multibane og e-sport.  

 Møde med afdelingskasserere 
 Indrapportering af medlemstal 

- Der mangler tal fra Fitness og skytterne – disse sen-
des asap. – takster for medlemskab 

 Ansøgning kompensentation 
- Løber frem til 20 januar 2021 i forhold til at miste 

indtægter siden corona nedlukningen i store dele af 

året. – reglerne fra DGI 
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- Hovedforeningen skal søge samlet vi skal min have 
mistet 30% (Peter, Ole og Christina) 

 Evt. 
 Næste møde 

- onsdag d. 10. feb. 2021 kl. 19 
 Andet 

- Pudseaften / samle alle bestyrelserne (udsættes) 
- Lokaldysten – gå/løb/cykel rute engang i maj (intro 

møde slut januar 2021) – dyste mod de andre by/lo-
kalsamfund 

- Nyhedsbrev – NYTÅR – Peter lavet det og får Stine 
til at sætte det op – input fra afdelingerne sendes til 
Peter.  

- Fodbold har købt et parti røde huer hjem med tryk, 
som kan købes når de er klar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse af Referat.    

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Formand  -   Peter Spanggaard              Næstformand Ole M. Jensen -     

  

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Fodbold  -   Jens Dalsgaard                      Gymnastik – Tine Langendorff       

  

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Badminton   -   Marina Rasch                    Håndbold  -   Jesper Sørensen    

  

  

  

  

_______________________              _______________________                   

Skydning   -   P aw Hay                              Kasserer  -   Christina Krath   
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STED online ( grundet. Crona)  

DATO 10 feb. 2021 

DELTAGERE Peter, Marina, Jesper, Ole, Tine, Camilla, Paw og Jens 

REFERENT Camilla Hay 

CC  

EVENTUELT AFBUD  

 

 

DAGSORDEN 

 
1. Godkendelse/underskrift af referater 
2. Generalforsamlinger 2021 
3. Update fra økonomiafdelingen 
4. Kandidater til 2020 
5. Siden sidst 
6. HB og afdelingsbestyrelsesmøder 
7. Evt. 

 

 

 

REFERAT MED BESLUTNING  

 
1. Godkendelse/underskrift af referater 

- afventer at webmaster computer er opdateret, så det kan 
komme op, husk nu at få læst igennem og kommenteret på det 
hvis der er noget.  

 
2. Generalforsamlinger 2021 

 
⮚ Onsdag d. 3/3 kl. 19 Badminton 
⮚ Torsdag d. 4/3 kl. 20 Håndbold 
⮚ Tirsdag d. 9/3 kl. 20 Skydning 
⮚ Onsdag d. 10/3 kl. 19 Gymnastik 
⮚ Torsdag d. 11/3 kl. 19 Fodbold 
⮚ Søndag d. ???  Vennerne 
⮚ Onsdag d. 24/3 kl. 19 Hovedforening 

 
● Status på bestyrelser, evt. udskiftninger 

- fodbold og håndbold har udskiftninger 
- ellers bliver alle medlemmer i resten af bestyrelsen  
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● Corona tiltag 
- vi forholder os til regeringens regler omkring corona 

restriktioner 
● Lokation  

- som ventet afholdes det i klublokalet 
● Indrykning annonce Hillerød-Posten 

- indrykkes i avisen senest d. 24 februar 2021 
 

● Forslag til ændring af vedtægter omkring indkaldelse af 
generalforsamlinger 

- Bestyrelsen Godkender ændringsforslaget 
- en fysisk eller digital/virtuelt fremmøde 

 
Nuværende tekst, § 12, stk. 5 
”Hovedgeneralforsamlingen indvarsles med 8 dages varsel i de 
lokale dag- eller ugeblade. Dog kan hovedgeneralforsamlingen 
indvarsles ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.”  
(samme er gældende for afdelingsgeneralforsamlinger jvf. § 8, stk. 3, hvor 
der henvises til § 12, stk. 5) 

 
§ 12, stk. 5 ændres til: 
”Hovedgeneralforsamlingen indvarsles med 8 dages varsel i de 
lokale dag- eller ugeblade, eller via Idrætsforeningens 
hjemmeside og sociale medier (FaceBook, Instagram el. lign.) 
med 14 dages varsel. Dog kan hovedgeneralforsamlingen 
indvarsles ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.”  
 
§ 12, stk. 8 
”Simpelt stemmeflertal er tilstrækkeligt til vedtagelse af 
almindelige forslag, men der kræves 2/3 stemmeflertal af de 
fremmødte stemmer for at vedtage lovændringer”. 
 
§ 12, stk. 10 
”Eventuelle lovændringsforslag skal indsendes skriftligt senest 
14 dage for hovedgeneralforsamlingen, og hovedbestyrelsen 
offentliggør samtidig med indvarslingen til 
hovedgeneralforsamlingen, at der er indkommet forslag til 
ændring af lovene”. 
 

 
 
 
3. Update fra økonomiafdelingen 
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● Møde med afdelingskasserere efter generalforsamlinger 
- regnskab fra afdelinger gennemgået - det sendes rundt 

til afdelingerne 
● Rapportering fra afdelinger 

- mangler underskrift fra skytterne  
- mangler underskrift fra håndbolden 

● 2021 budget 
- gennemgang og rettelser af budgettet  
- Ole spørger ind til støtteordninger i forhold til 

manglende indtjeningen i afdelingerne  
● Medlemsliste 

- medlems indberetninger til kommunen 
- indberettet til kommunen for unge under 25 år.  
- Christina foreslår nyt  indberetningssystem fra 

foreningen omkring medlemsliste , så det kan blive 
ensrettet i for alle afdelinger 

 
4. Kandidater til 2020 

● Sportspris 
- Håndbolds herrens for at være rykket op i kval 

● Hæderspris 
- Helle Lindquist  - Cross Dance og Puls og Styrke - for 

hendes initiativ og vilje for at få gang og fortsat holde 
gang i træningen som online.  

- opdaterer listen over prismodtagerne.. (Peter) - Finde 
pokalen og få den opdateret.  

 
5. Siden sidst 

● Fibernet  
- TDC - der skulle nok ventes at der kunne gå op til 1 år før 

gravearbejdet går i gang, skal først være færdigt lavet 
før vi kan blive koblet til af den udbyder vi vælger. - 
Marina holdes os opdateret. 

● Projekt multibane mm. - Næste steps 
- Dialog med fundraiser, fået anbefalet lokal 

anlægsfonden med krav og max beløb - på ca. 200000 
kr. det resterende beløb skal søge fonde eller fra 
vennerne omkring beløb til både skov og multibane. vi 
håber på at kunne blive behandlet på det 
næstkommende bestyrelsesmøde. der er mulighed for at 
få dispensation da vi har krav fra brandmyndighederne - 
Ole har lavet en liste over mulige fonde. og måske få 
lokale håndværkere med til at støtte eller hjælpe med 
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bidrag (Camilla sender liste til Peter).  byggeansøgning 
skal lave,denne har vi fået fuldmagt til - vi skal bare være 
sikre på målene..  

- multibanen skal være et social- samlingssted - fællesskab 
og gøre ophold ved banen 

- skovarealet, kan bruges til skolen og træning informere 
skolebestyrelsen (Camilla sender mail til Peter om 
formanden til skolebestyrelsen)  

- klubhus der skal vi kigge lidt mere på noget mere 
konkret i det.   

 
6. HB og afdelingsbestyrelsesmøder 

● Alle bestyrelsesmøde referater skal på hjemmeside. 
- dette skal afdelingerne skal sørger for at få ud på 

hjemmesiden.  
- Gymnastikken forlænger nok sæsonen til medio maj 
- kontingent for afdelingerne skal godkendes på 

generalforsamlingen,  - man er ikke forpligtet til at 
tilbagebetale kontingent - DGI foreslår at man fastholder 
kontingent for afdelingerne for at støtte op om 
foreningerne. badminton tager med på 
generalforsamlingen at tilbyder halvt kontingent for 
denne sæson  

 
7. Evt. 

● Næste møde 
- uge 11 - 17 marts 2021 kl. 19 - Jesper tager kage med  

● Andet 
 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse af   

  

  

  

_______________________                

Form -   Peter Spanggaard              Næstformand Ole M. -     

  

  

  

  

____________________   ____________________   

Fodb -   Jens Dalsgaard                      Gymnastik – Tine      
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